
Човекът и обществото 

ІV клас 

 

 

1. Как се наричат най- големите части, на които е разделена сушата на Земята? 

а) държави;             б) равнини;                         в) континенти. 

2. В кой континент се намира България? 

       а) Азия;    б) Европа;    в) Африка. 

3. С кой цвят на географската карта се отбелязват водите? 

       а) зелен;                                      б) кафяв;                                             в) син. 

4. Границата между кои две държави е предимно речна? 

       а) Сърбия и Македония;           б) България и Румъния;              в) Гърция и България 

5. Кое е най – голямото богатство на Дунавската равнина? 

       а) гъсти гори;  б) обширни планини;  в) плодородни почви. 

6. Коя природна област е най-богата на диви животни? 

      а) Черноморско крайбрежие;     б) Дунавска  равнина;        в) Рило- Родопска област. 

7. Водите на коя река се използват за корабоплаване? 

       а) Марица;                               б) Дунав;                                    в) Янтра. 

8. Коя природна област е отбелязана на географската карта? 

            а) Старопланинска област                    

            б) Рило-Родопска област    

            в) Горнотракийска низина 

 9. В подножието на коя планина е разположен град София? 

        а) Рила                                     б) Витоша                                  в) Странджа 

10. В коя от географските области на България е развит най-добре дърводобивът? 

а)Рило- Родопската област         б) Дунавската равнина                   в) Черноморското крайбрежие 

 11. Водите на коя река напояват Горнотракийската низина? 

         а) Марица                                     б) Янтра                                           в) Искър 

 12. Какво се добива чрез водите на буйните и пълноводни реки? 

         а) електроенергия                       б) нефт                                             в) руди 

13. Най-древните жители по нашите земи са: 

      а) българите;                             б) славяните ;                               в) траките. 

14. Коя е първата българска столица: 

       а) Плиска;                               б) Преслав;                                 в) Охрид. 

15. Кой владетел основал България на р. Дунав? 

     а) хан Крум   б) хан Аспарух  в) хан Омуртаг 

16. Кой български владетел е създал първите писани закони? 

      а) хан Крум;                           б) хан Кубрат;                                  в) хан Омуртаг. 

17. При кой владетел е приета християнската религия в България? 

       а) хан Крум         б) княз Борис І             в) цар Симеон Велики 

18. Кой е създателят на „Рибeн буквар”? 

        а) Васил Априлов               б) Петър Берон                       в) Любен Каравелов 

19.Тайни революционни комитети, с които подготвя освобождението на България от 

османската власт, създава: 

       а) Васил Левски                 б) Любен Каравелов            в) Софроний Врачански 

20. В кой град е приета първата конституция на България? 

       а) Пловдив                          б) София                               в) Търново 


